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5. Bergteknik

Besiktningen utfördes 2022-02-17 av Isabell Dinger, Norconsult AB. Besiktningen utfördes med 

avseende på: 

• Sprickförhållanden

• Bergartsbeskrivning

• Risk för omgivningspåverkan

Besiktningen avser aktuellt planområde samt direkt anslutande områden som kan komma att påverka 

eller påverkas av planområdet, se Figur 1. 

Figur 1. Karta över planområde markerat med svart kontur. 
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Bergartsbeskrivning  

Området utgörs enligt SGU:s bergartskarta av granit med ca 20 mm stora porfyroklaster. 

Efter okulärbesiktning bedöms bergarten som en grå granit med en medelkorning till grovt 

medelkorning grundmassa och ca 20 mm stora kantiga kalifältspat porfyroklaster, se Figur 2. Ingen 

foliation noterades och berggrunden i hela undersöksområdet bedöms övergripande som storblockig. 

I sprängda skärningar i områdets nordliga del påträffades flertalet kvartsgångar ca 30-50 mm tjocka, 

se Figur 2. Gångarna bedöms inte påverka bergmassans kvalité.   

Figur 2. T.v. Grå granit med en medelkorning till grovt medelkorning grundmassa, ca 20 mm stora 

kalifältspat porfyroklaster. T.h. Kvartsgångar ca 30-50 mm tjocka i områdets nordliga del. 
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Geologiska strukturer  

Med avseende på sprickornas råhet och ytform är råa eller och undulerande sprickytor vanligast 

förekommande, men även plana och råa sprickor förekom. 

Sprickorna inom området stryker vanligen åt sydöst, syd-sydsydväst och nordväst. Utöver dessa 

förekom även enstaka sprickor med varierande riktning, se Figur 3. 

Figur 1 Stereogram över uppmätta sprickriktningar i planområdet. Orangea pilar pekar på vanligast 

förkommande sprickriktningar för området. 

Sprickgrupp 1 har en sydöstlig strykning med en generell spårlängd av 1-3 meter och bedömdes 

okulärt som rå undulerande på meterskala, men även plana och råa sprickor förekom. Sprickorna 

återkommer med ett generellt avstånd av över 3 meter.  Sprickgruppen stupar 65-90° mot sydväst, 

med en vanligast förekommande stupning av ca 80°. 

Sprickgrupp 2 har en syd-sydsydvästlig strykning med en generell spårlängd av 1-3 meter och 

bedömdes okulärt som rå undulerande på meterskala. Sprickorna återkommer med ett varierande 

avstånd av 2 till över 5 meter. Sprickgruppen stupar 45-65° mot väst-västnordväst, med en vanligast 

förekommande stupning av ca 55°. 

Sprickgrupp 3 har en nordvästlig strykning med en generell spårlängd av över 5 meter och bedömdes 

okulärt som rå undulerande på meterskala. Sprickorna återkommer med ett generellt avstånd av över 

1-2 meter.  Sprickgruppen stupar 15-20° mot nordöst, med en vanligast förekommande stupning av

ca 15°.

Huvudsprickgrupperna illustreras nedan i Figur 4 samt sammanfattas i Tabell 1. 

Figur 3 Stereogram över uppmätta sprickriktningar i planområdet. Huvudsprickgrupperna är markerade i Blått 
för SG1, rött för SG2 och grönt för SG3.  
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Figur 4 Huvudsprickgrupperna utmärkta på skärning i områdets norra del. SG1 är blå, SG2 är röd och SG3 är 
grön. 

Tabell 1 Sammanfattning av detaljplanområdets huvudsprickriktningar. 

Strykning Stupning Kommentar 

Sprickgrupp 1 130-155° 65-90°

Sprickgrupp 2 175-210° 45-65°

Sprickgrupp 3 290-320° 15-20° Bankningsplan 

Övriga områden 

Det bedöms inte föreligga risk för blocknedfall i övriga delar av detaljplanområdet, som kan innebär 

risk för skada på person eller egendom, varken vid planerad nybyggnation eller vid befintliga 

förhållanden i området. Områden i anslutning till detaljplaneområdet riskerar inte att påverka eller 

påverkas av planområdet och har bara översiktligt inventerats. 

Rekommendationer 

Det föreligger inte någon risk för bergras och blocknedfall som kan påverka området för 

detaljplanen, inga åtgärder krävs under rådande förhållanden. Vid framtida bergschaktning som utgör 

förändrade förutsättningar, så rekommenderas en förnyad bedömning av bergmassans stabilitet. 
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